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Uraohjaus
”auttaa yksilöä tekemään mielekkäitä ja 

onnistuneita valintoja, päätöksiä ja 

ratkaisuja urallaan sekä

koulutusvalinnoissaan”

”kokonaisvaltainen itsetuntemuksen ja 

toimijuuden kehittymisen ja 

elämänsuunnittelun tila”
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URASUUNNITTELUN OHJAUSTOIMIJAT ELÄMÄNKAARELLA 

Oppilaitokset: 

hakeva vaihe, 

hakeutumisvaiheet, 

opintojen aikana, 

opintojen jälkeiseen 

siirtymään

TE-toimistot: 

työnhakijoille, 

uranvaihtoa 

pohtiville, avo-

psykologit kaikille 

Työnantajat: 

työntekijöille 

palveluja  Yksityiset 

palveluntarjoajat: 

maksaville 

asiakkaille, 

hankkeiden kautta 

kohdennetuille 

ryhmille 

Ohjaamot: kaikki 

alle 30-vuotiaat,

erityisesti nivel- ja 

siirtymävaiheissa 

Järjestökenttä, 

esim. 

ammattijärjestöt: 

jäsenistölle 

Self-help –materiaalit ja oma työskentely, vertaiset, 

kollegat, ystävät, puoliso, sukulaiset… 

Mitkä tahot puuttuvat? Kuntien työllisyyspalvelut ja 

työhönvalmentajat, työpajatoiminta, nuorisotyö…?  

Helander, J. 2017

Suunnanottoja

uraohjauksen 

kentillä 

https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/uraohjauksen-ajankohtaisteemat/


tiedottaminen

neuvonta

ohjaus

5



6

Kuvan lähde: 

Elina Kemi: 

OpinTori: Mitä 

urasuunnittelu on 

https://www.opintori.info/hc/fi/articles/115003179391-Mit%C3%A4-urasuunnittelu-on-


“

URAKYPSYYS, 
URAMUUNTUVUUS 

(career maturity, career adaptability) 



Kangasjärvi, 2017. Linkki 

http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20171162/


Päivi-Katriina Juutilainen



näkymä

näkymänäkymä

näkymä

suunnitelma,

tavoite

Toiveikkuus Mahdollisuudet Sattumat
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URAOHJAUKSEN 

TYÖKALUT? 



CAREER 

MANAGEMENT 

SKILLS
Career management skills (CMS) are 

competencies which help individuals to identify 

their existing skills, develop career learning 

goals and take action to enhance their 

careers.

ELGPN 

Tools

Urasuunnittelutaidot

http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/finnish/urasuunnittelutaidot-toimintapolitiikan-suunnittelu-ja-toteuttaminen-tiivistelma


1. Personal effectiveness

2. Managing relationships

3. Finding work and accessing

learning

4. Managing life and career

5. Understanding the world

(Find all CMS:s here) 
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http://www.leaderproject.eu/cms-framework.html


1. Personal effectiveness
1. I know who I am and what I am good at.

2. I’m able to reflect on my strengths and address my 

weaknesses.

3. I make effective decisions relating to my life, learning and 

work.

4. I remain positive when facing setbacks and I stay positive for 

the future.

5. I make use of technologies to develop my career

6. I am able to set myself career goals

7. I generate ideas that help me to achieve my goals

8. I can review my skills in relation to what employers are 

looking for
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Career Management Skills 

Framework for Scotland.

LINKKI: 

https://cica.org.au/wp-

content/uploads/career_manag

ement_skills_framework_scotl

and.pdf

https://cica.org.au/wp-content/uploads/career_management_skills_framework_scotland.pdf


URASUUNNITTELUTAIDOT 

Tarvitsenko CV:n, portfolion, jotain muuta millä 
haen työtä? 

Miten pidän niitä ajan tasalla työssä ollessani? 

Mitä dokumentteja ja todistuksia tarvitsen 
tekemistäni jutuista? Muistanko pyytää niitä 

rohkeasti ja pitää ne tallessa (sähköisessä 
muodossa)? 

Uskallanko ja ymmärränkö pyytää suosittelijaa, kun 
sitä tarvitsen? 

Muistanko tarkastella säännöllisesti uraani ja 
hyvinvointia urallani?

Tunnenko erilaiset mahdollisuudet kehittää itseäni 
ja oppia uutta? 

Osaanko ja ymmärränkö etsiä ja pyytää ohjausta ja 
tukea, kun sitä tarvitsen?  







Kiitos! 
teea.oja@ely-keskus.fi 

LinkedIn Teea Oja
@TeeaOjaELY


